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SOPIMUSSOPIMUS VESITORNIEN KÄYTÖSTÄ

Sopijaosapuolet: Keravan kaupunki (jäljempänä kaupunki)

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä (jäljempänä Kuvesi)

Sopimuksen aihe: Vesitornien ylläpitoon liittyvät tehtävät ja vastuunjako

Sopimuksen tarkoitus: Kuvesi ja Keravan kaupunki ovat 20.12.1998 allekirjoitetulla vesitornin
vuokrasopimuksella sopineet tornien käyttöön ja kunnossapitoon
liittyvistä asioista. Tämän sopimuksen tarkoituksena on tarkentaa
mainitun sopimuksen rajauksia Kuvesi:n ja kaupungin välillä
vastuukysymysten selventämiseksi. Tämä sopimus korvaa
kokonaisuudessaan vuonna 1998 allekirjoitetun sopimuksen.

1 § SOPIMUKSEN KOHTEET
Kalevan vesitorni osoitteessa Iso-Hollonkuja 3, 04200 Kerava

Etelä-Keravan vesitorni osoitteessa Alikeravantie 34, 04250 Kerava

2 § VESITORNIEN OMISTUS
Sopimuksen kohteena olevat vesitornit ovat kaupungin omistuksessa, ja kaupunki
vastaa omistajana niistä jäljempänä kohdassa 4 mainituin tarkennuksin.

3 § KÄYTTÖ JA YLLÄPITO
Tällä sopimuksella Kuvesi vastaa tornien normaalista käytöstä ja ylläpidosta
kustannuksellaan vastaten erityisesti seuraavista torneihin liittyvistä tehtävistä:

· käytön yleisvalvonta (tarkastuskäynnit, vesijärjestelmän kaukovalvonta)
· vesinäytteiden otto ja analysointi
· määräaikaiset tai muutoin tarvittavat huolto- ja puhdistustyöt (mm. säiliön pesut)

huolto-ohjelmien mukaisesti
· vartiointi, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmä
· yleinen siisteys
· vähäiset huolto- ja kunnossapitotyöt
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· koneistojen, putkistojen sekä sähkö- ja automaatiolaitteiden toiminnan seuranta
ja säätö

Kaupunki vastaa kustannuksellaan tornien peruskorjauksesta ja mahdollisesta
nykyaikaistamisesta. Kuvesi on vastuussa, mikäli vedenlaatu/jakelu heikkenee
Kuvesille kuuluvien huolto- ja puhdistustöiden laiminlyömisen seurauksena.

Sopijapuolet ilmoittavat toisilleen viivytyksettä mahdollisista turvallisuutta
vaarantavista tapahtumista tai seikoista sekä sellaisista muutoksista, jotka saattavat
vaikuttaa sopijapuolten riskeihin. Kiireellisissä tapauksissa ilmoitus tulee tehdä
välittömästi.

4 § OMISTAJAN VELVOLLISUUDET
Kaupunki vastaa vesitornien omistajana kustannuksellaan seuraavista tehtävistä:

· sähköliittymä, käyttösähkö ja tornin valaistus
· ympäristön rakenteet mm. aitaaminen
· vakuuttaminen
· peruskorjaus, uusiminen ja saneeraukset (vedenkäsittelylaitteiden kuten UV-

desinfiointilaitteiston yllä- ja kunnossapito kuuluvat Kuvesi:lle)
· palosuojaus

5 § KOLMANNET OSAPUOLET
Kaupunki on tehnyt kolmansien osapuolien kanssa sopimuksia tornien muusta
käytöstä. Nämä jäävät voimaan ja kaupunki voi niitä halutessaan purkaa.

Kaupunki voi Kuvesi:a kuultuaan tehdä tornien käytöstä kolmansien osapuolten kanssa
myös uusia sopimuksia. Näissä sopimuksissa otetaan huomioon vesihygienian ja
käyttöturvallisuuden näkökulmat.

6 § TEETTÄMISOIKEUS
Havaitessaan normaalin ylläpitovastuun ulkopuolelle kuuluvan korjaustarpeen
kohteessa, Kuvesi tiedottaa asiasta kirjallisesti kaupungille ja kehottaa kaupunkia
toimenpiteisiin korjauksen suorittamiseksi sekä aikataulutavoitteen. Tiedote on
pyrittävä lähettämään yksi vuosi etukäteen, jotta korjaustarve voidaan ottaa
huomioon seuraavaa talousarviota laadittaessa.

Tapauksesta riippuen asia voi olla kiireellinen, mikäli vika voi aiheuttaa välittömän
uhkan veden laadulle tai rakenteiden käyttöturvallisuudelle. Mikäli kaupunki ei halua
korjaustoimenpidettä tehdä, se voidaan sopia Kuvesi:n tehtäväksi. Myös, mikäli on

 YH 1/4.2.2021     3 §               Liite 2



27.1.2021

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

nähtävissä, että esitetty aikataulu ei toteudu, on Kuvesi:lla perustellusta syystä oikeus
teettää työ kaupunkia kuultuaan.

Teettämisoikeuteen tai keskinäiseen sopimukseen perustuvasta korjauksesta
aiheutuvat kustannukset suorittaa kaupunki. Kuvesi laskuttaa kustannukset
kaupungilta lyhentämättöminä ilman lisiä.

7 § SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA VOIMAATULO
Tämä sopimus astuu voimaan molempien sopijaosapuolten allekirjoituksilla ja on
voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kokonaan tai vain toisen vesitornin
osalta ilmoittamalla siitä sopijapuolelle kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi vuosi.

Tämä sopimus tulee voimaan Teknisen lautakunnan ja Kuvesi:n yhtymähallituksen
hyväksymisen jälkeen sopijapuolien allekirjoituksilla.

8 § ERIMIELISYYDET
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Tuusulan
käräjäoikeudessa, mikäli niitä ei ensin saada ratkaistua riippumattoman asiantuntijan
lausunnon perusteella.

Keravalla __/__/____

Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä
Kaupunkitekniikan toimiala,
Infrapalvelut: Vesihuolto

Tapio Helenius Kari Korhonen
Toimialajohtaja Toimitusjohtaja
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TUUSULAN KUNTA  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Lahelan monitoimikampus asemakaava nro 3542 

 

 

 
      Suunnittelualueen alustava rajaus 
 
 

Lahelan monitoimikampus 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

nro 3542 
 

Uuden monitoimikampuksen suunnittelu Lahelanpellon alueella käynnistyy. 
Kaavatyössä tutkitaan kunnan maalle sijoittuvan monitoimikampuksen, joka 
sisältää yhtenäiskoulun, päiväkodin, esiopetuksen sekä harraste- ja vapaa-
ajan toimintaa sekä siihen liittyvien piha-alueiden sijoittuminen Lahelanpel-
lon alueelle sekä liikenneyhteydet monitoimikampukselle. Kaavatyö mah-
dollistaa uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkoti-
verkon toteutumisen. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava 
laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  
 

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän ydinkeskustan länsipuolelle, Lahelanpelto II ja Hä-
meentien väliselle alueelle. Etäisyys Hyrylän keskustaan on noin 2 kilometriä (linnun-
tietä), nykyisen tieverkoston kautta noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on pääosin rakenta-
maton ja käsittää viljelyskäytössä olevia peltoalueita sekä talousmetsää. Lahelanpellon 
keskellä sijaitsee muutama talouskeskus ja asuinpientaloja sekä Tuusulan Seudun Vesi-
laitoksen vedenottamo.. Alustava suunnittelualue käsittää osaa Lahelanpelto II asuinalu-
eesta, mutta pääosin alue on asemakaavoittamaton. Lahelanpelto II alueen kunnallistek-
ninen- ja katuverkosto on toteutettu ja asuinrakentaminen on käynnistymässä. 
 
Tuusulan kunnan tavoitteena on osoittaa alueita uudenlaisen oppimisympäristön mukai-
sille monitoimikampuksille, taata riittävät virkistysalueet, –reitit ja suojeltavien arvojen 
säilyminen sekä tutkia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut suunnittelualu-
eella. 

Kaavatyössä tutkitaan eri vaihtoehtoja monitoimitilojen ja toimintojen sijoittumiselle La-
helan alueella . 

Muiden osallisten tavoitteita kartoitetaan tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
saatavien mielipiteiden muodossa. 

 
Suunnittelualueen sijainti  
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Kaava-alueen alustava OAS-rajaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 

 
Alustava OAS-rajaus on merkitty punaisella katkoviivalla, johon monitoimikampusta tutkitaan. 
 
Osallistuminen ja aineistot 

 
Nähtävilläoloaikana kaavan materiaali laitetaan Tuusulan kunnan nettisi-
vulle Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Vireillä olevat 
kaavahankkeet https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7959. Materiaa-
liin voi tutustua TuusInfossa. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston ra-
kennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula).  
 
Asemakaavaprosessin aikana järjestetään asukastilaisuus to 21.1.2021 klo 
17:30 teams-tapaamisena. Asukastilaisuuteen kutsutaan lehti-ilmoituk-
sella osalliset, kaavan suunnittelijat ja kaavasta päättäjät. Olosuhteista 
riippuen asukastilaisuus voidaan järjestää myös sähköisesti tai puhelin-
päivystyksenä. 
 
Osalliset voivat osallistua arviointityöhön ja esittää mielipiteensä selvitys-
tarpeista ja kaavan vaikutuksista ottamalla yhteyttä suunnittelijaan sekä 
lausua mielipiteensä nähtävilläolon aikana. Mielipiteet osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 11.2.2021. 
 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Kuntasuunnittelu / kaa-
voitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla kaavoitus@tuusula.fi. 
Mielipiteessä tulee ilmoittaa kaavatyön nimi sekä kaavanumero 3542. 
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee kaavaehdotukseen. Ennen 
kaavaehdotusta voidaan laatia myös kaavaluonnos, jos se nähdään tar-
peelliseksi.  
 
Ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkais-
taan kuulutukset paikallislehdissä. Kaavoitettavan alueen ja lähialueen 
maanomistajille tiedotetaan kaavan vaiheesta kirjeitse julkisten nähtävil-
läolojen yhteydessä. Osalliset voivat jättää asemakaavaehdotuksen näh-
tävilläoloaikana muistutuksen, joka tulee jättää kirjallisesti. Muistutukset ja 
lausunnot liitetään vastineineen kaavaselostukseen, jonka perusteella 
kuntakehityslautakunta, kunnanhallitus ja lopulta kunnanvaltuusto tekee 
päätöksen esitetystä asemakaavasta. Halutessaan mielipiteen ja muistu-
tusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemisestä kirjeitse.  
 
Koko kaavaprosessin ajan kaavoituksen kotisivuilta löytyy tietoa kaavasta 
ja sen etenemisestä. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumis-
mahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

Osalliset 
 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
seurat ja yhdistykset 
o Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry 
o Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 
o Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry 
Asiantuntijaviranomaiset: 
o Uudenmaan ELY -keskus 
o Uudenmaan liitto 
o Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
o Museovirasto 
o Keski-uudenmaan maakuntamuseo 
o Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
o Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
o Tuusulan veden johtokunta 
o Ikäihmisten neuvosto 
o Vammaisneuvosto 
o Tekninen lautakunta 
o Kasvatus- ja sivistyslautakunta 
o Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
o Rakennusvalvontajaosto 
o Hyte-lautakunta 
o Lapsi- ja perheasiainneuvosto 
o Tuusulan seudun maataloustuottajain yhdistys 
o HSL 
o Nimistötoimikunta 
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Kehittämisverkostot: 
o Hyrylän kehittämisverkosto, pj. Lars Wingvist 
o Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto, pj. Jari Anttalainen 
 
Kotiseutu- ja asukasyhdistykset: 
o Tuusula-Seura 
o Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry 
o Lahelan kylätoimikunta 
o Lahela-Seura ry 
o Nahkelan kylätoimikunta 
o Tuusulanjärven omakotiyhdistys  
o Pro-Tuusulanjärvi –liike 
o Ruotsinkylän kyläyhdistys, pj. Tony Falenius 
o Vaunukankaan koti- ja koulu -yhdistys 
o Nahkelan koti- ja koulu / > Nahkelan metsästysseura 
o Ruotsinkylän koti- ja kouluyhdistys 
o Mikkolan-koulun koti- ja koulu -yhdistys 
o Myllykylän mylly, pj. Teuvo Leskinen 

 
Yrittäjäyhdistykset: 
o Tuusulan yrittäjät 
o Tuusulan Yrittäjänaiset 
o Itella 
o Kiertokapula 
o Metsäkeskus 
 
Verkonjakajat 
o Caruna Oy, Telia Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, Fortum Power and 

Heat Oy, Vantaan Energia Oy ja muut mahdollisesti alueella toimi-
vat verkonrakentajat. 

 
Vaikutusten arviointi 

 
MRL 9§ ”Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suun-
nitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäris-
töön ja elinoloihin, kulttuuriympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja lii-
kenteeseen, luonnonympäristöön, virkistykseen ja kaavatalouteen sekä 
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten 
arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osal-
listuvat kunnan asiantuntijat sekä muut viranomaiset ja osalliset. Osalliset 
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voivat osallistua arviointityöhön ottamalla yhteyttä suunnittelijaan, lausua 
mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävilläolon aikana.  

Suunnittelun taustatietoa 
 
Asemakaavatyö on osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman 
mukaista kunnan kouluverkon toteuttamista. Lahelan monitoimikampus 
(aikaisemmin nimetty Lahelanpelto III) on kaavoitussuunnitelmassa vuo-
sille 2021-2025 merkitty kaavoituksen kärkihankkeeksi. Kärkihankkeet 
ovat kaavoja, joiden valmisteluun panostetaan ensisijaisesti. 
 
Suunnittelualue on suurelta osin rakentamaton. Alueen keskellä on 
asuinkeskittymä, talouskeskuksia ja asuinpientaloja. Rakentamaton alue 
on viljelyksessä olevaa peltoa ja talousmetsää, osa Tuusulanjoen reuna-
aluetta. Tieverkkona alueen rakennetuille kiinteistöille toimii Lähteentie ja 
rakentamattomalle alueelle Lahelanorsi. Lähialueella sijaitsee myös Tuu-
sulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo.  
 
Suunnittelualueen pellot ja metsät ovat kunnan omistuksessa, vedenot-
tamo alue Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton omistuksessa. Muilta 
osin alueet ovat yksityisessä omistuksessa.  
 
Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asema-
kaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelualueen sijainti suhteessa maanomistukseen. Sinisellä rajatut ja täyte-
tyt alueet ovat kunnan omistuksessa. 
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Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Lahelanrinteen rakennuskaavaan ja 
Lahelan ja Koskenmäen rakennuskaavan muutokseen (kaava nro 10 vuo-
delta 1969), luoteessa Lahelankangas IV asemakaavan muutokseen 
(kaava nro 3447 vuodelta 2007) ja lännessä Lahelanpelto II asemakaavan 
ja asemakaavan muutokseen (kaava 3501 vuodelta 2017), etelässä Lahe-
lanniitty rakennuskaavan laajennus ja muutos (kaava nro 3263 vuodelta 
1994). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen sijainti asemakaavojen yhdistelmäkartalla.  
 
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on 
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Suunnitte-
lualueelle on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnät ET-1, yhdyskuntatekni-
sen huollon alue, MU-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta sekä sl-(10), alueen osa, joka on luonnon-
suojelullisesti erityisen arvokas. Alueen halki kulkee ohjeellinen kevyen 
liikenteen reitti. 
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Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaava - vaihekaava.  
 
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Yleiskaava 2040:ssa 
suunnittelualueelle on osoitettu kaavamerkinnät AP-1: ensimmäisen vai-
heen laajenemisalue - tiivis pientalovaltainen asuinalue, AO-1: ensimmäi-
sen vaiheen laajentumisalue – omakotivaltainen asuinalue, P: palvelun ja 
hallinnon alue, V: virkistysalue. sl-1: alueen osa, joka on paikallisesti luon-
nonsuojelullisesti arvokas. Suunnittelualue on osin pohjavesialuetta.  Tuu-
sulanjoen rantavyöhykettä on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi (vaaka raidoitus). Alueen läpi Lahelantieltä Hyryläntien suuntaan on 
osoitettu ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve (musta katkoviiva). Suunnit-
telualueen pohjoisosalle länsi – itä suuntaisesti on osoitettu pyöräilyn laa-
tukäytävä sekä pohjoinen – etelä suuntaisesti ohjeellinen ulkoilureitti. 
Tuusulan yleiskaava 2040 vahvistuessaan kumoaa Hyrylän laajentumis-
suunnat -osayleiskaavan.  
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Ote Tuusulan yleiskaavaehdotuksesta (khall 25.2.2019). Suunnittelualue punainen 

      katkoviiva.  
 
Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu 
taajamatoimintojen alueelle.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-Kaava 2050 kaavakokonaisuuden 
25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Kaavat 
tulevat voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen §93 mukaisesti alueen kunnissa.  
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Uusimaa-Kaava 2050 suunnittelualue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhy-
kettä ja osin pohjavesialuetta. 
 

 

 
 
Kunnanhallitus on hyväksynyt Lahelan yleissuunnitelman 15.12.2008 
§737. Yleissuunnitelma on laadittu alueen asemakaavoituksen pohjaksi.  
 
 

 YH 1/4.2.2021     4 §               Liite 3



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lahelan monitoimikampus, nro 3542. 12.1.2021 
 Sivu 10 / 12 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava 
laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä. 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä: 
 

• Lahela, Luontoarvotarkistukset, Airix ympäristö 2008 
• Lahelanpelto II rakennettavuusselvitys, Ramboll 2013 
• Autiorinne rakennettavuusselvitys, Ramboll 2013 
• Tuusulan kunnan valuma-alue ja pienvesiselvitys, Pöyry Finland 

2018 
• Lahelan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys 
• Tuusulanjärven ja jokilaakson luontoselvitys, Enviro 2015 
• Lahelan lähteen alueen luontoselvitys, Enviro 2019 
• Lahelanpelto II, puistovihersuunnitelma, Tuusulan kunta, kunnal-

listekniikka 2019. 
• Lahelan koulun saavutettavuusanalyysi, Tuusulan kunta, paikka-

tieto 2019. 
• Lahelanpellon koulun sijaintitarkastelu, Sitowise, 2020. 

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
 

Asemakaavan osalta 
Teija Hallenberg, kaavasuunnittelija, p. 040 314 3039, 
teija.hallenberg@tuusula.fi, 
Moukarinkuja 4 C, PL 60, 04301 Tuusula 
 
Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, p. 040 314 2014, 
anne.olkkola@tuusula.fi 
Moukarinkuja 4 C, PL 60, 04301 Tuusula 
 
Liikenne, kunnallistekniikka 
Tomi Hurme, insinööri, p. 040 314 3568 
tomi.hurme@tuusula.fi  
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Kaavoituksen eteneminen 
 
 

 
 
 

Vireilletulo ja OAS

2021 talvi

•vireilletulokuulutus 12.1.2021
•OAS nähtäville 30 vrk, 12.1.2021 - 11.2.2021
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla ja Viikkouutiset
•asemakaavan lähtökohdat & tavoitteet
•Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai kirjallisesti

Luonnos
kevät 2021

•Asemakaavaluonnos
•Kuntakehityslautakunta käsittelee asemakaavaluonnoksen
•Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 vrk
•Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai kirjallisesti 
nähtävilläolon aikana

Ehdotus

talvi 2021

•Kaavaehdotus työstetään yleissuunnitelmatyön yhteydessä.
•kaavehdotus asetetaan nähtäville 30 vrk
•kuntakehityslautakunta & kunnanhallitus
•Osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus nähtävilläolon 
aikana

Hyväksyminen

2022 

•Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutos
•kuntakehityslautakunta
•kunnanhallitus
•kunnanvaltuusto
•Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus valittaa 
hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä

Voimaantulo

2022

•Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja kunnan 
ilmoitustaululla
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